
 رسلدا زنجاإ حلامر لتعلما افهدأ كتيكيةالديدالدعائم ا لتعلميةا لتعليميةا ألسئلةا ىوتـــــــــتحملا

 هاارستقرا دللبال دفأعا مةزألا على لتغلبا من )م(1757-1790 هللا عبد بن محمد يسيد نلسلطاا تمكن نقر ثلث بعدو م،1727 سنة سماعيلإ لمولىا ةفاو بعد تبااالضطرا أتبتدا

 .باإزاء أوروية ازحتراسياسة  فرضت نهج جيةرخاوخلية دا تصعوبان سليما لمولىاحكم  ةفتر لجهت خالوا بينما ،بلوماسيةود يةرتجا نفتاحيةا سياسة جيرلخاا ىلمستوا على نهجو خليالدا

 ؟باأورو مع لسلطانينا من تبعهاكلا لتيا لسياسةا نمضمو فما

 ب؟لمغرا على لكذ تنعكاساا ماو

 لتالميذم اهتمارة اثاإ 

 للوصواجل  أمن

 رسلدا ورلمحا

  سابق  معرفيصيدر

 :باأورو تجاه متناقضتين سياستين نسليما لمولىوا هللا عبد بن محمد يسيد من سلككل -١
  جستنتاا على ربلتدا 30 ص 1 لوثيقةا نهجها لتيا تلسياساا همأ ماهي خلفه قدرات، ولثوا بعضد خماوإ منافسيه من لتخلصا هللا عبد لمولىا تمكن حيث م،1743 يجيا منذره تدوءهد يستعيد بلمغرأ ابد ،سماعيلإ لمولىة افاوبعد  خليةالدت امازألا منة بعد فتر

 شخصيتيكل خصائص 30 ص 2 لوثيقةا ؟هللامحمد بن عبد ي لمولى سيدا لعملا دعاوأ ،على تحطيم قوته عمل، ولجيشد اتمر فأنهى ،لةولداسلطة  ىقوو ،خليةالدا تبااالضطراجه وا حيث م،بشكل تا ارالستقرا سيعيد يلذوا ،هللا عبد محمد بن يسيد لمولىا بنها

 يلسلطانين سيدا من 31 ص 3 لوثيقةا لمولىا تبعهاا لتيا لسياسةا ماهيو يةرتجا( تمستويا ةعد على نفتاحيةاسياسة  نتهجوا د،القتصاا شنتعاا على دللبال ارالستقروا وءلهدا دةعو تساعد قدو ،له ليةالموا ياوالزا عمد كماة،لوالا تعسف ربحاو ،لقبليا بالتجنيد

 هللاعبد  محمد بن 31 ص 4 لوثيقةا ن؟سليما )بلوماسيةود

 من نلمولى سليماوا 31 ص 5 لوثيقةا  .مهمة بلوماسيةد تعالقا منو اك،نذآلثالثية رة التجاامن  يستفيدب لمغراجعل و في توطيدها هللاعبد  محمد بن يشخصية سيد ساهمت

 ر؛لصووا لوثائقا   :عاملين تأثير تحت لكوذ ،يةازحترا لنهج سياسة ضطرا يلذ،وا)م(1792-1822 نلمولى سليماا ءثم جا منو ،)م(1790-1792 يعمر غير عامين لم يلذا ليزيدا لمولىا ءبعده جا

    .لطبيعيةا ارثلكوا تعاقبو ،ياوالزا ذنفو يداتزو ش،لعرا لحو تعاالصرا دبتجد تسمتا ،صعبة خليةدا ضعيةو

    .بلمغرا بحسا على ،باأورو دول لصالح لتكافؤا انبفقد رتنذ صبحتأ زاتمتياا من وللدا هذه مع لمبرمةا تالتفاقياا مكنت حيث ب،لمغرا ضد بيةوروألا لدسائسوا طلضغوا يةابد

 

 .نسليما لمولىوا هللا عبد بن محمد يسيد من سياستيكل من نباجو زبرأ :-لمرحليا لتقويما

 
 :هللاعبد  بن محمدي سيد لمولىا لتي نهجهاح المفتوا بلباا سياسةن مضمو

 
  سياسة مفهومي إدراك 32 ص 1 لوثيقةا ح؟النفتاا سياسة مضامين همأ ماهي فلالقوا رةلتجا لكبيرا جعالترا ؛لتوجها اهذ فعدوا همأ منو ،ألطلنتيةا سيالمرا من نطالقاا باأورو مع يةرلتجاا تالدلمباا تشجيعو ،ليةولدا رةلتجاا على مالهتماا تركز حيث ري،لتجاا حالنفتاا

 رلحذوا حلمفتوا بلباا 32 ص 2 لوثيقةا  لشمعوالخشب وا بلحبوا رصد كما ،ألطلسيا لمحيطا عل ىخرأ سيامر تجهيزو ترميمو ة،جديد نئامو تأسيس تم لكذ لتحقيقو ي،لبحرا دلجهاا طلنشا صلالمتوا رلتدهووا ،يةاولصحرا

 مع بالتعاملبا أورومن  32 ص 3 لوثيقةا  .يلبحرا لألسطوا تطويرو ر،لثغوا من ماتبقى بتحرير هتما كما،..لحريرا مالبسو لسفنا ازملوو ةلذخيروا حلسالا على لللحصو ..لزيتوا

 .صنصو 33 ص 4 لوثيقةا  من دعد مع تالتفاقياا من مجموعة فأبرمت ،بطنجة عامة تقنصليا ءبإنشا سمح لهاو ،معها يةرلتجاا عالقاته متنو ،بيينوروألا مع ىلألسر دللمتباا كباالفتكا بلمغرا هتما ،لدبلوماسيا حالنفتاا

    إلسالميةول ابالد بطهروا متن كما،باستقاللها فيها فعترم ا1786 سنةة لمتحدت الوالياا ية معود ةمعاهدب لمغرا كما عقد،..)سبانياا، إنجلترإ ،فرنسا ل،لبرتغارك، انماالدا ،لسويدا( وللدا

    .لعثمانيينا مع خاصةو
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 .ةلفتراهذه ل خالرج للخاب لمغرا هارصد لتيا ادلموابعض  دحد :-لمرحليالتقويم ا

 نسليما لمولىا تبعهاا لتير الحذاسياسة   معنى-٣
 ملرسوالرفع من قيمة اكما تم ب،خليكالحبوالدامة للتمويل زلالوالمغربية األساسية ت المنتجااحظر تصدير ، و)انتطو، وفضالة، نفاة، آلجديدا(بية وروألرة التجااجه وسي في المراقفلت أفقد 

 وىعد لنتقاامن  خوفاب لمغرالى ب إلذهاا هارعلى تجا بيةوروالا وللدابعض  تحيث حظر تالدلمبااحركة  تعطيل في باأوروساهمت ، ولقناصلر التجاابعض  بلمغردر اغا كما،لجمركيةا

 .بيةوروألا انلبلدا لىإ نلطاعوا

 عيدأكما ا،كإنجلتر بيةوروألا انلبلدا بعضوإلسالمية ا وللدا ية معرلتجاا تالدلمباا تستمرا حيث ،لدبلوماسيةا تلعالقاري والتجاا طللنشا ملتاا لتوقفا أو الالنعزا يعني لم ازالحترا أن غير

 دانلسوا مع فلالقوا رةتجا تنشيط

 33 ص 1 لوثيقةا ؟لمغلقا بلباا سياسة معاني ماهي

 33 ص 2 لوثيقةا

 34 ص 3 لوثيقةا

 34 ص 4 لوثيقةا

  مفهومي سياسةإدراك

 رلحذ واحلمفتوب الباا

 مع بالتعاملبا أورو من

 .صنصو

 

 .ازالحترا سياسة مظاهر همأ زبرأ - :لمرحليا لتقويما

 
 .ازالحتروا حلمفتوا بلباا سياستي مظاهر همأ زبرأ - :إلجماليا لتقويما

 
 :تلمصطلحاا

 

  معها سياسيةو يةرتجا تبإقامة عالقا باأورو علىب لمغرا حنفتاا في تمثل هللا  عبدبن محمد يسيد تبعها سياسي  توجه:حلمفتوا بلباا سياسة. 

  منها لتحفظوا باأورو مع تلعالقاا بتقليص نلمولى سليماا نلسلطاا نهجها :رلحذا سياسة. 

  يلبحرا دلجهاا سمإ يضاأ نلمسلموا عليه طلقوأ حموالتها على أو عليها ءالستيالوا للسفن رةلبحاا اضعترا عملية على يطلق حصطالا :لقرصنةا. 

  نلمد وااديلبوا ءخاوإ تلوفياا عتفاار لىإ دييؤو اللهزوا للسعاوا بالحمى مصحوبا نيكو و)غيثالبروا ان،لفئرا(ارض لقوا طريق عنن لإلنسا ينتقل ك،فتاو يمعد ضمر :نلطاعوا. 
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